
– pánczélPetra –

A látogatóban jogosan merül fel
a kérdés, hogy akkor most a budi-
ból jutunk-e el Rómába, vagy Ró-
mából megyünk-e egyenesen a
vécére? És mi köze mindennek a
Római Magyar Akadémia képzõ-
mûvészeti ösztöndíjához? Tóth
Norbert zalaegerszegi alkotó (aki
az Ady-iskola egykori tanáraként

is ismert a városban) mindeneset-
re talált kapcsolódási pontokat a
fenti – látszólagos – ellentmondá-
sok között.

Mint arról már korábban beszá-
moltunk, a képzõmûvész ta-
vasszal egy hónapot töltött az
„örök városban”, elnyerve az aka-
démia ösztöndíját. Pályázatának
fókuszába pedig Göbel Árpád fes-
tõmûvész munkásságát és életé-

nek egy epizódját (az utolsót) állí-
totta. Göbel szintén Zalaegerszeg-
rõl utazott Rómába (1931-ben)
ösztöndíjasként, csakhogy római
tartózkodása alatt váratlanul ágy-
nak esett és elhunyt. Négy évti-
zeddel késõbb, 1971-ben pedig
ugyanígy járt Götz János szob-
rászmûvész is, aki ugyancsak Za-
laegerszegrõl ment az olasz fõvá-
rosba. A fentiek ismeretében nem
véletlenül lett Tóth Norbert akadé-
miai beszámoló kiállításának címe
az, hogy Rómát látni és meghalni

– Remélem, én túlélem. (Tegyük
hozzá gyorsan, Budaházi Tibor
festõmûvésznek néhány éve már
sikerült megtörnie az átkot, õ ép-
ségben visszatért Rómából Zala-
egerszegre.)

Hogy Tóth Norbert esetében
hogyan sikerült a „túlélés”, és mi-
lyen inspirációkat szerzett Rómá-
ban, arról szól a mostani tárlat.
Ami többrétegû, több (idõ)síkon
mozog, sõt maga a megnyitó is
egy mûalkotás volt, hiszen a kö-
zönség egy performansz részese
lehetett. Ha pedig a bevezetõben
megemlítettük a budi-installációt,
essünk túl ennek a riasztó/meg-
mosolyogtató (bár ez esetben esz-
tétikusra sikerült) térelemnek az
értelmezésén. Az alkotó azt mond-
ja: a „pottyantós” számára tökéle-
tes szimbolikája a vidékiségnek.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A helyi érték

– pet –

Az orgonahét mûvészeti vezetõ-
je a zalaegerszegi születésû Má-
tyás István orgonamûvész, aki el-
mondta: egy évvel ezelõtt kezdtek
el a Keresztury VMK vezetõjével,
Flaisz Gergõvel gondolkodni azon,
hogy hogyan lehetne a város orgo-
náit jobban kihasználni, ha úgy tet-
szik helyzetbe hozni. Egy Rajna
menti városkában látta elõször,
hogy a település sípos orgonáit egy
különleges program keretein belül
mutatják be a közönségnek. Innen
jött az egyhetes fesztivál ötlete.

Zalaegerszegen jelenleg négy
sípos orgona található: az egykori

zsinagóga hangszere 1987-ben
épült, a Jézus Szíve ferences plé-
bániatemplomé 1958-as, a refor-
mátus templom orgonája a legif-
jabb, hiszen 2013-ban készült,
míg az evangélikus templomé a
legidõsebb, 1907 óta játszanak
rajta. Ráadásul a hangszer a
templommal egy idõben épült.

Ami az orgonahét programjait
illeti: szeptember 22-én a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben
a párizsi Saint-Eustache-templom
orgonistája, Baptiste-Florian Mar-
le-Ouvrard ad elsõként koncertet,
melyen többek között Bach- és
Liszt-mûvek is felcsendülnek.

(Folytatás az 5. oldalon.)

NÉGY ORGONA, ÖT KONCERT
ORGONAHÉT ÉS MÁS PROGRAMOK

Nemzetközi orgonahétnek ad otthont Zalaegerszeg szeptember
22–29. között. A város négy orgonáján összesen öt koncertre ke-
rül sor. A részletekrõl azon a sajtótájékoztatón számoltak be a
szervezõk, melyen a Keresztury VMK – és a hozzá tartozó intéz-
ményegységek – õszi/téli programjait ismertették.
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Illékonyság és jelenlévõség, klasszicitás és akciómûvészet, ku-
tatómunka és mûvészi reflexió. Meg az a bizonyos – mindenhol
feltûnõ – pottyantós vécé, ami néhány hétig a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóterem elõtti teret is díszíti; barokk kapuzatba
ékelve.

Az Országos Vadpörkölt- és
Borfesztivál elsõ napján mutat-
kozott be az idén áprilisban lét-
rejött Zalaegerszegi Vadász-
egyesület. A többségében fiata-
lokból álló szervezet célja a va-
dászati kultúra bemutatása. Mint
Molnár Marcell, az egyesület al-
elnöke elmondta, fontosnak tart-
ják a komplexitást, a hagyo-
mányõrzés mellett a természet-
kedvelõknek is kínálnak progra-
mokat. A jövõben több fiatal va-
dász jelenlétére számítanak.

– V. Zs. –

Balaicz Zoltán hangsúlyozta:
nem vadásztársaságról van szó,
hanem egy olyan civil szervezet-
rõl, amely a fiatalok felé nyit, ápol-
ja a zalai vadászati hagyományt
és értéket, valamint a vadgasztro-
nómiát is igyekszik eljuttatni az if-
júság felé. Egyre nagyobb az
igény, hogy bemutassanak új utcai
étkezési módokat és stílusokat.

(Folytatás a 3. oldalon.)

– B. K. –

Elöljáróban jegyezzük meg, a
tanítónõ bár a matematika rejtel-
meit tárja fel tanítványai elõtt, az
iskolai nevelés-oktatásból nem
tudja kihagyni a mesék világát,
melyet mindig is kedvelt. Azon be-
lül is inkább tündérmesepárti.
Folyamatosan mesél diákjainak,
akiknek egyébként mesebeli „va-
rázsnevük” is van. 

A jelen úthoz vezetett Pápes
Éva meseterapeutával való barát-
sága is, innen jött a biztatás a
könyvírásra. Végül nyolc tündér-
mese került a betûméretét és vas-
kosságát tekintve is a „gyerekba-
rát” könyvbe. Az illusztrációkat kö-
zel két hónapos munkával készí-
tette el az ifjú alkotó, aki már ko-
rábban is sok rajzot ajándékozott
tanítójának, ezért is kapta a felké-

rést. Szonja nemcsak rajzolni sze-
ret, hanem kiemelkedõ a sport-
ban, s kézügyességét, kreativitá-
sát maga horgolta táska és saját
készítésû bábok is bizonyítják. 

– Az osztályban sok jó rajzoló
gyerek van, de különösen szere-
tem Szonja rajzait, így esett rá a
választás. Több illusztrációt is ké-
szített, de mesénként csupán egy
került a könyvbe – ismertette a ta-
nítónõ.

– És a mesék hogyan szület-
tek?

– „Megjelenik”, „megszólít” egy-
egy szereplõ, és elmondja a törté-
netét. Csupán ki kell várni, amíg az
összes szereplõ megteszi ezt. Ösz-
tönösen írtam, mégis megfelelnek a
történetek a tündérmesék szokásos
felépítésének. A könyvet elsõsor-
ban 3–4. osztályosoknak ajánlom. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

FESZTIVÁL VADÉTELEKKEL ÉS BOROKKAL
A VADÁSZATI VILÁGKIÁLLÍTÁSON OTT LESZNEK A ZALAIAK IS

A TANÍTÓNÕ MESEKÖNYVE
ZALAEGERSZEGI HOLDTÜNDÉR

A Holdtündér fátyla címmel jelent meg a közelmúltban egy me-
sekönyv, melynek szerzõje Gál Mária, az Eötvös-iskola tanítónõ-
je, illusztrátora pedig az egyik tanítvány, Szalai Szonja negyedi-
kes kisdiák. A magánkiadású kötetet a nyár végén mutatták be a
Budavári Könyvnapok rendezvényen.

RÓMÁT LÁTNI ÉS… TÚLÉLNI
MÛVÉSZI AKCIÓ ÉS JELENLÉVÕSÉG



– pet –

Az ünneplõk a hagyományok-
hoz híven a költõ belvárosi szobrá-
nál gyûltek össze, ahol Szemes
Béla, a Keresztury-emlékbizottság
titkára köszöntötte a fenti gondola-
tokkal a résztvevõket. Majd egy-
perces néma csenddel tisztelegtek
a Keresztury-hagyaték tavasszal
elhunyt gondozója, Nyakasné Túri
Klára elõtt.

Keresztury Dezsõ életmûvét
Tolvaj Márta alpolgármester mél-
tatta. Mint fogalmazott: immár ti-
zennégy esztendeje hajthattunk

fejet a város jeles szülöttérõl ké-
szült Centrum téri szobor elõtt,
mely Szórádi Zsigmond alkotása.
Keresztury páratlanul gazdag élet-
pályája már önmagában is válasz
arra, hogy miért övezi munkássá-
gát komoly elismerés nemcsak
szülõvárosában, hanem a legma-
gasabb tudományos körökben is.
Nemcsak költõ és író volt, hanem
kiváló pedagógus, irodalomtudós,
akadémikus és egy rövid ideig po-
litikus, mûvelõdési miniszter is. Tu-
dósként tökéletességre, pontos-
ságra törekedett, politikusként
nem tûrt megalkuvást, költõként

pedig mindig kifejezte hazája és
szülõföldje iránti szeretetét. 

Az alpolgármester szerint
Keresztury Dezsõ gazdag kulturá-
lis kincset hagyott hátra, a magyar
irodalom ügyét pedig haláláig szol-
gálta. Tudása, szellemisége és
munkássága példakép lehet a ma
élõk számára is.

A költõ szobránál több intéz-
mény és civil szervezet is koszo-
rút, virágot helyezett el; többek kö-
zött a Deák Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár, valamint a Kereszt-
ury Dezsõ VMK vezetése.
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Siklósi Vilmos, a zsidó hitköz-
ség elnöke köszöntötte a jelenlé-
võket, és mint fogalmazott, az elis-
merést olyan személyek kaphatják
meg, akiknek fontos a szolidaritás,
a segíteni akarás  és mások tiszte-
lete. Az idén ketten vehették át az
elismerést: Heisler András, a
MAZSIHISZ elnöke és Zóka Gyula
fotómûvész.

Heisler András mérnök-köz-
gazdász hitvallása a tiszta közélet,
a párbeszéd fontossága, a mások
elismerése. 2003 és 2005 között
már dolgozott a MAZSIHISZ elnö-
keként, majd lemondott a tisztség-
rõl, 2013-ban ismét megválasztot-

ták.  Mint Siklósi Vilmos elmondta:
Heisler András elnöksége alatt
erõsödött a kommunikáció és az
odafigyelés a vidéki zsidóság éle-
tére.

Zóka Gyula nem szereti a feltû-
nést – jellemezte a számos fotóal-
bum készítõjét a hitközség elnöke.
Mint mondta, fontos számára a to-
lerancia, a mások elismerése. A
zalai zsidó temetõk felújítási mun-
káit és a temetõk felavatását vé-
gigfotózta és egy képes albumban
meg is jelentették. Képeit nem
csak Magyarországon, hanem ha-
táron túli kiállításokon is megis-
merhették az érdeklõdõk. 

MÁSOKÉRT

2003 óta minden évben a zsidó újév alkalmából átadják Zala-
egerszegen a hitközség és „Remény” Közalapítvány által létreho-
zott „Másokért” emlékplakettet.
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KELEMEN BARBARA
kozmetikus

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953

A gyalogosközlekedés szem-
pontjából igencsak forgalmas a
Landorhegyi és a Puskás Tiva-
dar úti keresztezõdésben lévõ
gyalogos-átkelõhely, amely
most okoszebrává lépett elõ az
egyik biztosítótársaság alapít-
ványának jóvoltából. 

– AL –

Ezt a gyalogátkelõhelyet gyer-
mekintézmények veszik körül, hi-
szen a Landorhegyi Sportiskolai
Általános Iskola mellett óvoda,
szakgimnáziumok és kollégiumok
is találhatók környezetében,
mondta Balaicz Zoltán polgár-
mester az átadáson. Mivel több
oktatási intézmény van egy he-
lyen, ez azt is jelenti, hogy fõleg
iskolaidõszakban nagyon sok
diák közlekedik itt szülõi kísérettel
vagy önállóan. Az önkormányzat
éppen ezért tartotta szükséges-
nek további beavatkozás elvég-
zését ezen a helyszínen, ahol

sárga villogó lámpa is figyelmez-
tet a gyalogátkelõre. A megoldást
a biztosítótársaság májusban ki-
hirdetett pályázata hozta meg,
melyen eredményesen szerepelt
a helyhatóság. A Landorhegyi és
a Puskás Tivadar út keresztezõ-
désében most kiépített okoszebra

a harmadik a városban, hiszen
2017-ben a Platán sor és Dózsa
György utca csatlakozásánál,
majd az Ifjúsági és Sportcentru-
mot megközelítõen a belsõ teher-
mentesítõ úton telepítettek ilyen
rendszert. A tapasztalat azt mu-
tatja, hogy ezen beruházások ál-

tal a gyalogátkelõk sokkal bizton-
ságosabbá váltak, emelte ki a
polgármester. 

Makovecz Tamás, a városrész
önkormányzati képviselõje azt fûz-
te hozzá, hogy mindhárom okos-
zebra a körzetében található, me-
lyek közül a legforgalmasabb a
landorhegyi élelmiszerboltnál illet-
ve az iskolánál lévõ, ahol naponta
több ezer gyermek és felnõtt kel
át. A biztonságos közlekedésre
Zalaegerszeg valamennyi általá-
nos iskolájánál is odafigyelnek.
Szeptemberben, mint ahogy már
megszokott, járõrök és polgárõrök
ügyelnek a gyalogos-átkelõhe-
lyeknél a rendre a reggeli és a dél-
utáni órákban. 

A gyermekek és a szülõk nevé-
ben Mátai Ferenc, a Landorhegyi-
iskola igazgatója köszönte meg a
beruházást, balesetmentes tan-
évet kívánva mindenkinek. 

Az okoszebránál szenzorok ér-
zékelik a gyalogos érkezését, és
az úttest burkolatába süllyesztett
LED-ek felvillantásával jelzik ezt a
jármûvezetõknek. A mintegy 2,1
millió forintba kerülõ rendszer tele-
pítése elõtt az önkormányzat saját
beruházásban elvégezte a keresz-
tezõdés útburkolatának felújítását,
valamint a zebra újrafestését.

OKOSZEBRA A GYALOGOSOKÉRT
A LANDORHEGYI-ISKOLÁNÁL IS MEGVALÓSULT

Az elmúlt idõszakban tapasz-
talt gazdasági fejlõdés az élet
számos területén érezteti hatását
Zalaegerszegen. A kiszámítható,
stabil környezet fejlesztésre sar-
kallja a vállalkozásokat, és a fo-
gyasztók részérõl is egyre na-
gyobb az igény az új lehetõségek-
re. Ennek nyomán egyre bõvülnek
a kereskedelmi szolgáltatások is a
városban, s a folyamat fontos állo-
mása, hogy a zalai megyeszékhe-
lyen immár megjelent az Auchan

is – fogalmazott az ünnepélyes
megnyitón Balaicz Zoltán polgár-
mester. 

Az áruházban a vállalat teljes
háztartásigép-választéka megren-
delhetõ házhoz szállítással. Ha-
marosan színház- és koncertjegy-
értékesítõ pont is nyílik, valamint
autópálya-matricát is vásárolhat-
nak a zalaegerszegiek.

Az újonnan nyílt szupermarket
széles választékkal várja a vásár-
lókat.

MEGNYÍLT AZ AUCHAN
Szeptember 6-tól várja vásárlókat az Auchan új szupermarket

Zalaegerszegen. Az áruházlánc ezzel már a második új üzletét
nyitja idén hazánkban.

Mint fogalmazott, az önkormány-
zat fontosnak tartja a város közéle-
tében a hagyományõrzõ egyesület
munkáját. A polgármester megkö-
szönte a lokálpatrióta közösség
munkáját, és az 50 éves jubileum
alkalmából emléklapot adott át Mra-
kovics Miklósnénak, az egyesület
elnökének. Tolvaj Márta alpolgár-
mester a kertbarát egyesület elmúlt
évtizedeinek eseményit idézte fel „A
Kertbarátság 50 éve” címû kiad-
vány alapján. Mint mondta, a civil
szervezet példát mutat, felhívja a fi-
gyelmet a kertkultúra fontosságára,
tudást örökít meg, hidat épít a gene-
rációk között. Mikszáth Kálmán

gondolatait tolmácsolta: „a föld a lé-
tünk része, ajándék...” A kertbará-
toknak köszönhetõen egyre gazda-
godik a helyi termékek kínálata,
melynek piaca népszerûségnek ör-
vend Zalaegerszegen.

A hagyományápoló kertbarát
egyesület részt vesz az egészsé-
ges táplálkozással kapcsolatos is-
meretterjesztésben gasztronómiai
programjaik segítségével. A kertek
terméseit, virágait pedig kiállításo-
kon láthatja a város lakossága. Je-
lenleg az egyesületnek 63 tagja
van. A szervezet nyitott, minden
érdeklõdõ jelentkezõt felvesz tag-
jai sorába.

JUBILÁLTAK A KERTBARÁTOK
A Zalaegerszegi Hagyományápoló Kertbarát és Kulturális

Egyesület jubileumi ünnepségén Balaicz Zoltán polgármester kö-
szöntötte az egyesület tagjait. 

KERESZTURY DEZSÕRE EMLÉKEZTEK
HALÁLÁIG SZOLGÁLTA AZ IRODALOM ÜGYÉT

Száztizennégy évvel ezelõtt született Zalaegerszegen Kereszt-
ury Dezsõ költõ, író, akadémikus, a város díszpolgára. Szép és
nemes hagyomány, hogy az önkormányzat és a tudós nevét vise-
lõ emlékbizottság évrõl évre megemlékezik a néhai polihisztorról.

GÖCSEJ

FILMSZEMLE
Tizennegyedik alkalommal

rendezi meg a Göcsej Film-
szemlét szeptember 15-én a
Zalaegerszegi Televízió. A
rendezvény helyszíne ezúttal
is az Art mozi, ahol reggel 9
órától várják a filmek iránt
érdeklõdõ közönséget.

Az idén 45 alkotást értékel a
zsûri: 22 dokumentumfilmet, 13
filmetüdöt és 10 kisjátékfilmet. A
12 órányi filmbõl a legrövidebb
az egyperces filmetüd, a leghosz-
szabb pedig egy 52 perces do-
kumentumfilm. Érkeztek neve-
zések Szlovákiából és Romá-
niából is. Négy kategóriában ad-
nak át díjakat, és negyedik alka-
lommal kapja meg egy film alko-
tója a Szalay Annamária-filmdí-
jat, amely az idén is Németh Já-
nos Kossuth- és Munkácsy-dí-
jas szobrászmûvész alkotása.
(A zsûri tagjai: Lovass Tibor,
Koltay Gábor, Szakrényi András
és Szalay Annamária családja.)
A filmszemle díszvendége
Lendvai Kristóf lesz, akinek a
Majdnem eltoltam címû filmjét is
láthatja a közönség.

A Göcsej Filmszemlét támo-
gatja a Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság Médiatanácsa
és a Magyar Mûvészeti Akadé-
mia is.



A Magyar Honvédség meg-
alakulásának 170. évfordulója
alkalmából csatajelenetet muta-
tott be a hétvégi fesztivál alatt a
Zalai 47. Honvédzászlóalj Ha-
gyományõrzõ Egyesület és
meghívott vendégei.

– b. k. –

A Magyar Honvédség története
az 1848/49-es szabadságharc ide-
jén kezdõdött, ekkor alakult ki az
elsõ központilag szervezett sereg,
mely már nevében is kifejezte
szép feladatát, a hon védelmét,
hangzott el többek között a bemu-
tató bevezetõjében.

Elõször egy napi szemlét lát-
hattak az érdeklõdõk, mely az egy-
kori katonai élet fontos része volt.
Hiszen a bármelykor bevethetõ-
ség egyik alappillére a rendszere-
sen karbantartott felszerelés illet-
ve a napi gyakorlatozás. 

A ruházat, fegyverzet bemuta-
tása után kezdõdött a harc, a ven-

dég Budai 2. Honvéd-
zászlóalj közremûködésé-
vel. A korabeli csatajelenet
viszonylag nyugodt tempó-
jú volt, egy jól lövõ katona
is csak maximum percen-
ként háromszor szegez-
hette az ellenségre a pus-
kát, majd újra kellett tölteni
azt, tudhattuk meg a folya-
matos kommentárból. A
vendégek a labancok sze-
repét alakították, hangza-
tos (de csupán pirotechni-
kai töltettel ellátott) ágyú-
val felszerelve. A koreog-
ráfia lényege, hogy ez
utóbbi harci eszközt meg-
szerezték dulakodás és lö-
völdözés után a magyar
gyalogosok. Közben a „se-
besültek” ápolására is
gondot fordítottak. Majd a
lefegyverzés után elmasí-
rozott a csapat.

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
A fesztiválon vaddisznóból és

szarvaslapockából készített ham-
burgert kínáltak.

A péntek délután megrendezett
vadászati konferencián Zalaeger-
szeg négy testvérvárosából – Ku-
sel, Marl, Barót, Dunaszerdahely –
érkezett delegáció is részt vett.
Balaicz Zoltán köszöntõje után
Ulrike Nagal, Kusel polgármestere
is üdvözölte a résztvevõket. Mivel
a zalai megyeszékhely és Kusel
20 éves testvérvárosi kapcsolatot
ápol, ezt a baráti együttmûködést
szándéknyilatkozattal írásban is
megerõsítették. Ulrike Nagal úgy

fogalmazott: „a közös demokrati-
kus Európa iránti vágy összeköt
bennünket”. Balaicz Zoltán a kultu-
rális, gazdasági kapcsolatok ala-
kulását emelte ki, mely folyamato-
san erõsödött az elmúlt évtizedek-
ben. Szólt a személyes baráti ta-
lálkozókról, melyek a következõ
években is folytatódni fognak.

Köszöntötte a vadászati konfe-
renciát Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos, majd
elõadások hangzottak el az erdõ-
és vadgazdálkodásról.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Vannak hosszabb és rövidebb

meséim is, mert tudom, hogy a
gyerekek közül ki ezt, ki azt ked-
veli.

– Szeretik még a meséket a
gyerekek? Van türelmük hozzá?

– Akinek sokszor olvasnak ott-
hon, azok igen. De egyéni különb-
ség van, hogy azon belül milyen tí-
pusút és hosszúságút bírnak fel-
dolgozni.

– Hol lehet hozzáférni a
könyvhöz?

– Elsõsorban interneten, az
érdeklõdõk ott megtalálják. 

– A fõvárosi író-olvasó talál-
kozón kívül a városban is
bemutatják?

– Igen, az õszi könyvtári napok
alkalmával Zalaegerszegen is be-
mutatjuk Szonjával a könyvet, és
valószínûleg az iskolánkon belül
is.

A TANÍTÓNÕ MESEKÖNYVE
ZALAEGERSZEGI HOLDTÜNDÉR

A részletekrõl és az országgyû-
lési frakciót érintõ változásokról
sajtótájékoztatón számolt be Ke-
resztes László új frakcióvezetõ, az
LMP országos társelnöke, Deme-
ter Márta országgyûlési képviselõ,
frakcióvezetõ-helyettes, valamint
dr. Paksy Zoltán, a zalaegerszegi
önkormányzat LMP-s képviselõje.

Keresztes László elmondta:
Szél Bernadett távozásával válto-
zások történtek az LMP ország-
gyûlési képviselõcsoportjának
élén. Az a döntés született, hogy a

frakció a vezetõ mellett továbbra is
három helyettessel (Demeter Már-
ta, Schmuck Erzsébet és Csárdi
Antal) folytatja a munkát. A cél az,
hogy a Fidesz ténykedése követ-
keztésben kiüresedett parlamenti
munkát ismét tartalommal töltsék
meg. Az LMP a jövõben olyan he-
lyi (megyéket, városokat, kisebb
településeket érintõ) ügyeket kí-
ván a parlament elé vinni, melyek
megoldása országos szinten is
elõrelépést hoz.

Demeter Márta hozzátette: azt

szeretnék, hogy a parlamenti kép-
viselõk valóban az emberek ügye-
it képviseljék, ne a pártérdeket,
ahogyan azt a kormánypárti hon-
atyák teszik. A politikus szerint fel-
adat lesz az is, hogy megvizsgál-
ják az uniós források felhasználá-
sát, illetve hogy milyen lépéseket
lehet tenni az illegális migráció el-
len.

Az LMP zalai szervezete egy-
ségesen támogatja a párt, illetve a
frakció új vezetését – fogalmazott
Paksy Zoltán, aki arról is tájékoz-
tatott, hogy bõvült párt zalai tagsá-
ga. Még sosem volt ilyen magas
az aktivisták és a szervezettel
szimpatizálók száma sem. 

LMP: HELYI ÜGYEKET A PARLAMENTBE
ZALÁBA LÁTOGATOTT A FRAKCIÓ ÚJ VEZETÕSÉGE

A közelmúltban közgyûlést tartott a Lehet Más a Politika (LMP)
Zala megyei szervezete, melyen részt vettek a párt parlamenti
frakciójának új vezetõi is.

CSATAJELENET
HAGYOMÁNYÕRZÕK BEMUTATÓJA

KÖZGYÛLÉSI
ELÕZETES

Zalaegerszeg közgyûlése e
heti ülésén több mint 20 napi-
rendet tárgyal. Módosításra ke-
rül a fizetõparkolók mûködésé-
rõl és igénybevételérõl szóló
rendelet.

Tájékoztatót kapnak a képvise-
lõk a 2018 elsõ féléves gazdálko-
dásról, valamint az állami számve-
võszéki vizsgálat jelentését is
megismerhetik, az intézkedési
tervvel együtt. Módosításra kerül a
költségvetésrõl szóló önkormány-
zati rendelet harmadik negyed-
éves módosítása.   

Zalaegerszeg továbbra is csat-
lakozik a Bursa Hungarica felsõok-
tatási önkormányzati ösztöndíj-
rendszerhez. Szó lesz továbbá
biogáz alapú távhõrendszer létesí-
tésérõl. Döntés születik a Kaffka
Margit Leánykollégium állami tulaj-
donba adásáról is. 

FESZTIVÁL VADÉTELEKKEL ÉS BOROKKAL
A VADÁSZATI VILÁGKIÁLLÍTÁSON OTT LESZNEK A ZALAIAK IS

Fotók: Seres

– b. k. –

A fesztivál idején a város szá-
mos éttermében vadétellel várták
a vendégeket, és az utcai standok
némelyikében is kínálnak ilyen jel-
legû kóstolót, kinek megfizethe-
tõen, kinek kevésbé. A jótékony

vadfõzésen, a fesztivál második
napjának fõ attrakcióján pedig au-
todidakta szakácsok álltak a kon-
dérok, bográcsok, sütõrácsok mel-
lé, hogy ízletes vad- és nem vad-
ételeket készítsenek támogatói
céllal. A 104 résztvevõ csoport az
eddigi rekord is egyben. Több va-
dászati társaság, sportolók, cé-
gek, kollektívák, egyesületek, ba-
ráti közösségek álltak össze vidám

kuktákká vaduló hangulatban. Ná-
luk 500 forintos támogatói ebéd-
jegyért lehetett finom falatokhoz
jutni. Ezen a ponton nemzetközivé
vált a fesztivál, hiszen határon túl-
ról is érkezett néhány fõzõcsapat,
így például a különdíjjal kiemelt
barótiak, Székelyföldrõl. 

A fõzõcskébõl befolyt összeggel
(1.707.500 forint) a Bogáncs Állat-
menhely remélhetõleg csak átme-
neti lakóinak életkörülményeit és az
õket gondozók munkakörülményeit
kívánják javítani, illetve a városban
lévõ játszóterek megszépítését is
támogatta, aki fakanalat ragadott
vagy fogyasztott a kínálatból. A
programot koordináló Kvártélyház
kollektívája munkáját ajánlotta a ne-
mes célhoz, és minden résztvevõt
emléklappal ismert el. A minõsítést
kérõ 32 csapatot a Miklós Beatrix
vezette zsûri bírálta el, bevallásuk
szerint nem könnyen. Elmondták, a
tavalyihoz képest jó irányba moz-
dult el a fõzõtudomány. Többféle
ételt kínáltak a versenyzõk, és a ha-
gyományos étkek mellett az ízesí-
téssel és köretekkel újítottak, amely
próbálkozás jól sült el. A két külön-
díj mellett három dobogós kupát
osztottak ki, a gyõztes pedig az
„Igaz Vadászok” csapata lett, õk ve-
hették át a vándorserleget, a tavalyi
gyõztes „Szegek” csapatától. 

Az eredményhirdetést köve-
tõen már érkeztek is a Csány térre
a kutyafelvonulás szereplõi. Bár
hivatalosan vadászkutya- és egyéb
kutyafelvonulás a program neve, a
résztvevõk számosságot illetõen
megfordítható az elnevezés. Ön-
kéntes felvezetõkkel és színes
nyakkendõkkel érkezett a Bo-
gáncs Állatmenhelyrõl 120 négylá-
bú, akik családban nevelkedõ tár-
saikat is felülmúlva fegyelmezet-
ten, szelíden vonultak végig a
Kossuth utcán, s láthatólag igye-
keztek ezt a morzsányi lehetõsé-
get is megragadni és minél több
emberrel barátkozni.

VADFÕZÉS ÉS SZELÍD KUTYÁK
A FELAJÁNLÁSOKKAL EGYÜTT 2 MILLIÓ FORINT GYÛLT ÖSSZE

Az Országos Vadpörkölt- és Borfesztivál második napja a jóté-
konykodás jegyében telt. Rekordszámú csapat jelentkezett az
adománygyûjtõ fõzésre, és felvonultak az egyik kedvezményezett
képviselõi, az állatmenhelyrõl 120 kutya, akiket szintén
emberbaráti alapon önkéntesek vezettek fel.

A gyõztes „Igazi Vadászok”
átveszik a vándorkupát.



– AL –

A Keresztury VMK elõtti közös
fotózás után Németh István, a Za-
laegerszegi Honvédklub Egyesü-
let elnöke köszöntötte a hadosz-
tály megjelent tagjait a nagyterem-
ben. A rendezvényt ezt követõen
nyitotta meg Borsits László nyug-
állományú vezérezredes, a Ma-
gyar Néphadsereg utolsó, és a
Magyar Honvédség elsõ vezérkari
fõnöke. Felidézte, hogy négy évet
töltött el a zalaegerszegi lövész-
hadosztálynál annak közel negy-
venéves fennállása idején, ebbõl
három évet (1982–84 között) pa-
rancsnokként. Kiemelte, hogy a lö-
vészhadosztály másodikként kap-
ta meg az országban a Magyar
Néphadsereg Élenjáró Hadosztá-
lya címet, melyet 1984-ben vettek
át. 

Gecse Péter, Zalaegerszeg al-
polgármestere köszöntõjében ki-
emelte, hogy a honvédklub elköte-
lezett a hagyományápolásban, az
értékek megõrzésében és átörökí-
tésében, mindemellett közösség-
ben is gondolkodik, és odafigyel

tagságára. Mint fogalmazott,
összetartó közösségeké a jövõ,
amelyeknek felelõssége is van ab-
ban, hogy a honvédelmi hagyo-
mányápolást továbbadják a fiata-
loknak. Az önkormányzat mindig is
fontos stratégiai partnerként tekin-
tett a honvédklubra, amit jelez az
is, hogy idén Pro Urbe Zalaeger-
szegért díjjal ismerte el munkáját. 

A 8. gépesített zalaegerszegi
lövészhadosztály 1958. szeptem-
ber 1-jén Békéscsabán alakult
meg harcászati magasabb egy-
ségként. Elsõ parancsnoka Oláh
István késõbbi honvédelmi minisz-
ter volt. Errõl már dr. Ravasz Ist-
ván alezredes, hadtörténész be-
szélt, hozzátéve azt, hogy Zala-
egerszeg mindig is katonaváros
volt. Ehhez kapcsolódóan megem-
lítette, hogy a helyi Püspöki Grá-
cián volt az, aki a visszafoglalt bu-
dai vár ormára kitûzte a lobogót
1849. május 21-én. A zalaeger-
szegi lövészhadosztály történeté-
rõl többek között elmondta, hogy
1963-ban települt át a zalai me-
gyeszékhelyre, majd 1968-ban a
Magyar Néphadsereg legjobban
felszerelt egységeként vonult be
Csehszlovákiába. 

A Zala fedõnevû katonai fel-

adatról Jagadics Péter beszélt, aki
1978-ban a 8. hadosztálynál kezd-
te pályafutását. Az idén megjelent,
1968, egy elfelejtett hadjárat címû
kötetében az ötven évvel ezelõtti
csehszlovákiai intervenció magyar
vonatkozású katonai dokumentu-
mait adta közre, miután ezek titko-
sítását feloldották. 

A rendezvényen Korom Ferenc
altábornagy, honvéd vezérkari fõ-
nök felidézte, hogy miután 1987-
ben végzett, a zalaegerszegi had-
osztállyal csak éppen ebben az
évben találkozott, amikor felszá-
molták. 1990-ig szolgált a zalai
megyeszékhelyen, a 33. gépesí-
tett lövészdandár századparancs-
nokaként, majd hadmûveleti tiszt-
jeként. Mint mondta, az itt eltöltött
éveire szívesen emlékszik vissza.
A folytatásban a tavaly elindított
Zrínyi 2026 honvédelmi és had-
erõ-fejlesztési programról számolt
be, ami ahogy mondta, az elkö-
vetkezõ tíz évben a Magyar Hon-
védség összes átfogóképességét
és fegyverrendszerét érinteni fog-
ja. A program egyik pillére a fiata-
lok megszólítása, a haderõ fej-
lesztési része pedig a 21. századi
technikai eszközök beszerzésére
irányul. Tartalmazza a digitális ka-
tona (lövész) projektet, amelynek
fontos célja, hogy a katonákat
olyan modern felszerelésekkel
lássák el, amelyek a legnagyobb
arányú túlélést biztosítják szá-
mukra. 

4 Kitekintõ

Lelki elsõsegély
telefonszolgálat:

116-123

HAT ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL
AZ EGYKORI ZALAEGERSZEGI LÖVÉSZHADOSZTÁLYRÓL

Az egykori 8. zalaegerszegi gépesített lövészhadosztály meg-
alakításának 60. évfordulója alkalmából tartott megemlékezést és
baráti találkozót a Zalaegerszegi Honvédklub, melyen részt vett
Korom Ferenc altábornagy, idén májusban kinevezett honvéd ve-
zérkari fõnök.

– AL –

Sipos Imre, az EMMI miniszteri
biztosa elmondta, hogy az új Nem-
zeti Alaptanterv (NAT) koncepció-
jának elfogadása az õsz elején
várható, amelyet másfél hónapos
társadalmi egyeztetés követ majd.
Bevezetésére felmenõ rendszer-
ben 2019. szep-
tember 1-jétõl ke-
rül sor. Az EMMI
pedagógusterhe-
lési kérdõívet ter-
vez, aminek célja
az óraszámok és
a terhelés újra-
gondolása – pél-
dául az adminiszt-
rációs terhek
csökkentése, az
egyéni teljesít-
mény elismerése,
a pályára lépés és
visszatérés ösz-
tönzése céljából.
Tervezik a vezetõi
életpálya beveze-
tését, továbbá két
szigorítást a ma-
gántanulói jogvi-
szony valamint az
osztályozóvizsgák terén. A minisz-
teri biztos beszélt a végzettség
nélküli iskolaelhagyás arányáról,
ami a 2016/17-es tanévben 10,85
százalékot tett ki. Ez egyben uniós
elvárás is, amit a jelzõrendszer
mûködésének javításával lehet
mérsékelni. Az elmúlt tanévtõl az
1–9. évfolyam már ingyenesen ju-
tott tankönyvekhez. Ebben a tan-
évben ez a lehetõség több mint
egymillió tanulót érint, ami közel
tízmilliárd forintjába kerül a költ-
ségvetésnek. Jelenleg további
tankönyvfejlesztés folyik, közel
900 taneszköz fejlesztése a sajá-
tos nevelési igényû, valamint a
nemzetiségi nevelésben részt ve-
võk számára. A minõsítések ala-
kulása pozitív képet mutat, hiszen
mostanra a pedagógusok kéthar-

mada már szerzett minõsítést.
2019-ben újabb 17,5 ezer pedagó-
gus vesz részt a programban. 

A konferencián elsõként Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos köszöntötte a
megjelenteket. Kiemelte, hogy az
oktatást hozzá kell igazítani a
technológia gyors fejlõdésével járó

kihívásokhoz. Az óvoda és az is-
kola azonban csak segíteni tud, a
szülõi támogatás is szükséges ah-
hoz, hogy a gyerekek felnõtt ko-
rukra odaérjenek, ahova szeretné-
nek. A kormány is hozzátesz eh-
hez, utalt az ingyenes tankönyvre,
a pedagógusbérek emelésére, va-
lamint az uniós és hazai forrásból
megvalósult fejlesztésekre, ame-
lyekkel indult az új tanév.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbí-
zott további kormányzati intézkedé-
sek közé sorolta a szeptemberi csa-
ládi pótlék korábbi kifizetését, az is-
kolakezdéssel összefüggõ költsé-
gek enyhítésére. Megemlítette szo-
ciális étkeztetést, amelyre idén 79
milliárdot fordítanak a 2010-es 29
milliárddal szemben. Arra kérte a
pedagógusokat, hogy a szülõkkel

szövetségben hazájához hû, tudás
és intelligencia birtokában lévõ em-
bereknek neveljék a jövõ nemzedé-
két, akik számára alapérték a csa-
lád és a keresztény kultúra.

Dr. Vadvári Tibor alpolgármes-
ter méltatta az önkormányzat és a
zalaegerszegi tankerület, illetve a
szakképzési centrum közötti pél-
daértékû együttmûködést, mely-
nek köszönhetõen folyamatosan
újulnak meg az intézmények. A vá-
ros a TOP-programban is kiemel-
ten kezeli az oktatási intézmények
sorsát. Az Ady- és a Landorhegyi-

iskola energetikai felújítása már
befejezõdött, jövõre pedig a Liszt-,
a Petõfi- és a Dózsa-iskolák újul-
nak meg. Megemlítette az új and-
ráshidai óvoda létesítését, ahogy
folytatják a meglévõ óvodák kor-
szerûsítését is. A zalaegerszegi
tankerület beruházásában új
szárnnyal bõvült az Izsák-iskola,
valamint új tetõt kapott a Zrínyi-
gimnázium. Az épület rekonstruk-
ciója a TOP-programban valósul
meg, illetve terveik között szerepel
az Eötvös-iskola felújítása is.
Hangsúlyozta, hogy az önkor-
mányzat nem fenntartója az isko-
láknak, az elõbb említett fejleszté-
sekkel azonban a megfelelõ körül-
ményeket kívánja biztosítani a za-
laegerszegi, valamint az itt tanuló
diákok számára.

SZAKMAI TANÉVNYITÓN
AZ OKTATÁST ÉRINTÕ VÁLTOZÁSOKRÓL

A 2018/19-es tanévet érintõ változásokról és fejlesztésekrõl tá-
jékoztatták a megyei oktatási intézmények vezetõit a zalaegersze-
gi Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A szakmai tanévnyi-
tó konferencián többek között szó esett az új Nemzeti Alaptan-
tervrõl, valamint a pedagógusok terheinek csökkentésérõl.



(Folytatás az 1. oldalról.)
Jól ki lehet fejezni vele, hogy õ

is, és Göbel is egy kisvárosból ju-
tottak el A Városba, ahol a barokk
és a keresztény szimbolika es-
szenciája található. Így a barokk
kapuzatba rejtett vécé afféle átme-
net a két állapot között.

A tárlat elsõ részében Göbel
nyomába eredhetünk – ahogy a
most kiállító mûvész is tette Ró-
mában –, de láthatjuk Tóth Norbert
erre adott válaszait is (jórészt ba-
rokk stílusú képkeretekbe helyez-
ve a reflexiókat). A kiállítás többi
része már leválik Göbelrõl, és a
személyes élményeken, inspirá-
ciókon (barokk hatások, keresz-
tény ikonográfia és kegytárgyak,
szekkófestés) alapul.

A koncepció központi eleme itt
az idõ és a jelenlévõség. Ezt erõ-
sítette a megnyitó gyanánt szolgá-
ló performansz is. Ennek egyik ré-
szeként Berka Attila író (a Spa-
nyolnátha mûvészeti folyóirat
szerkesztõje) tárlatnyitókra jellem-
zõ mondatokat (inkább kliséket)
olvasott fel, tárlatnyitókra egyálta-
lán nem jellemzõ öltözékben. (Utó-
lag megtudtuk: az 1931-es Római

Iskola elsõ kiállításán elhangzott
beszédbõl szemezgetett.) Közben
bejárta a tér minden szegmensét;
mozgatva így a tömeget is. 

A közönségnek szüksége is
volt a helyzetváltoztatásra, hiszen
Tóth Norbert is megkezdte köz-
ben a maga akcióját: megsemmi-
sítve (vízbe dobva) „Üres ígére-
tek” címkével ellátott agyagszob-
rait (politikusok, hadvezérek, is-
tenségek bomlottak szét). Majd
láthatatlanná tette (oltott mésszel
átfestette) „vállalhatatlan” képeit.
Illékonyság-idõ-halál-túlélés, vala-
mint az alkotó és befogadó folya-
matos jelenlévõsége került ezzel

az akcióval fókuszba.
Vagyis vált az egész
mûvészi koncepció és
attrakció lényegévé.
A képzõmûvész azt
mondja: a kiállítás és
a nyitány is az idõrõl
szól. Aki ott van, jelen
van és átéli; az érti.
Aki késõbb nézi meg,
az már csak dunsz-
tosüvegekben lévõ
agyaghalmazt talál.
Így más lesz az értel-
mezési keret.

Hogy a jelenlévõ-
ség elég-e a tárlat cí-
mében hirdetett túl-
éléshez? Tóth Nor-
berttõl azt a választ
kaptuk, hogy a dolgok
megélése fontos. Úgy
is meg lehet halni, hogy soha nem
éltünk meg semmit, soha nem vol-
tunk ott igazán. Rómát pozitívan
élte meg, de nem meri azt állítani,
hogy teljesen ott volt, jelen volt.
(Közben a hazai dolgokra is fi-

gyelt; internetezett, csetelt). Ez
nem feltétlenül hiba, ez a 21. szá-
zad sajátossága. De néha lassíta-
ni kell. Közben a kiállítótérben
nem áll meg az élet (az alkotás fo-
lyamata): az akváriumba tett Zé-

nón agyagportré egy ügyes szer-
kezetnek köszönhetõen 6 percen-
ként veszít alakjából. Lassan sem-
misül. De így is tovább van jelen a
térben, mint „ígérgetõ” szobortár-
sai.

5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szeptember 23-án a ferences

templom orgonáját Mátyás István
szólaltatja meg. A produkció során
fellép Genoveva dos Santos szop-
rán énekes is. Szeptember 25-én
a református templomban Ab-
lonczy Bertalan orgonahangverse-
nyére kerül sor, szeptember 28-án
az evangélikus templomban pedig
Mátyás István lép fel Nauratyill
Eszter hegedûmûvésszel. A ren-
dezvénysorozatot szeptember
29-én Fassang László orgonamû-
vész Zalaegerszegi Szimfonikus
Zenekarral közös koncertje zárja a
Városi Hangverseny- és Kiállítóte-
remben. Az orgonaestek 19 órakor
kezdõdnek. Fassang László nem-
csak a koncert kedvéért látogat
majd a városba, a rendezvény ide-
je alatt ugyanis mesterkurzust tart

majd három fiatal tehetséges or-
gonamûvésznek.

A sajtótájékoztatón elhangzott: a
Keresztury VMK-ban és intézmény-
egységeiben az õsz és a tél folya-

mán több új program is várja az ér-
deklõdõket, de a hagyományos ren-
dezvényeik is folytatódnak. A hang-
versenyteremben továbbra is lesz
JazzSzerda, komolyzenei bérlet és

kiállítások, a VMK-ban újraindulnak
a népszerû elõadás-sorozatok, es-
tek, de könnyûzenei koncertekre is
sor kerül. A következõ hónapokban
jubileumi tárlata nyílik az idén het-
venesztendõs Nemes László és
Szényi Zoltán festõmûvészeknek.
Az Apáczai ÁMK-ban sor kerül a
hagyományos Kertvárosi Vigassá-
gokra, míg a Gébárti Kézmûvesek
Házánál a TökJó Fesztiválra várják
õsszel a közönséget. Az Art mozi
pedig a filmeken kívül zenei cseme-
géket is ígér: a Hooligans szimfoni-
kus formációban, míg az Anna and
the Barbies egy akusztikus koncert-
tel lép fel.

Flaisz Gergõ igazgató elmond-
ta: újdonság lesz az október 31-én
megrendezésre kerülõ Lidérc Bál,
ami a VMK-ban kerül megrende-
zésre, és kicsit a halloween-i mu-
latságok hangulatát szeretné meg-
idézni. 

Szóba került az is, hogy mint-
egy 2 millió forintból megújul a
hangversenyterem Steinway-zon-
gorája, melyet Bogányi Gergely
zongoramûvész avat fel novembe-
ri koncertjén.

FELHÍVÁS
KEDVES MÚZEUMBARÁT KÖZÖNSÉGÜNK!

A tervezés alatt álló új állandó kiállításunkhoz kérjük az Önök
segítségét. Keresünk olyan tárgyakat, termékkatalógusokat, kiad-
ványokat, termékreklámokat, amelyek az 1960–90-es évek világát
hozzák vissza a szemlélõnek. 

Ha van olyan nõi konfekcióruhája, amelyet a COLOR üzemében
készítettek, vagy van még olyan kozmetikumos- illetve vegyiárus
doboza, amelyet a CAOLA zalaegerszegi üzemében gyártottak,
esetleg olyan, a jövõben vitrinben bemutatható alkatrésze vagy
szerszáma, amelyet a GANZ- vagy az ALUGÉP-gyárban használ-
tak és szívesen elajándékozná a Göcseji Múzeum részére, várjuk
jelentkezését.

Kérjük, hozza el a Göcseji Múzeumba régóta õrzött, de valójá-
ban szükségtelen tárgyát, hogy az új kiállításunk része lehessen! 

Kollégáink hétfõtõl péntekig 8.00–16.00 óra között várják Önöket!

– b. k. –

Immár 13. éve, 2005 óta, ren-
dezi meg a Zalaegerszegi Család-
és Gyermekjóléti Központ a neve-
zett programot, mely a mai napig
az egyetlen olyan alkalom a vá-
rosban, amikor az összes segítõ
szervezet egyszerre van jelen és
tájékoztatást ad a szolgáltatásai-
ról. Az idén 20 intézmény mutat-
kozott be. 

– Egyfajta seregszemle ez, be-
mutatkozási, tájékozódási lehetõ-
ség az önkormányzati és nem ön-
kormányzati fenntartású szociális
intézményekrõl és a velük kapcso-
latban álló egyesületekrõl, civil

szervezetekrõl. Ezzel az évrõl év-
re kínálkozó lehetõséggel egyre
többen élnek – ahogy azt a meg-
nyitón részt vevõ Balaicz Zoltán
polgármester is megjegyezte.

A rendezvény célja, hogy a se-
gítségre szorulók megismerjék
azokat az intézményeket, akikhez
probléma esetén fordulhatnak. Az
is érték, hogy egymás tevékenysé-
gére is jobban rálátnak ilyenkor
ezen szervezetek. És végül a szó-
rakoztató programoknak, bemuta-
tóknak, játszóházaknak köszönhe-
tõen családi kikapcsolódás is a
rendezvény, melyet a szokások-
nak megfelelõen az idõjárás ismét
nem támogatott. 

ÕSZI KAVALKÁD

A megyeszékhelyen mûködõ szociális intézményeket, segítõ
szervezeteket bemutató hagyományos rendezvényre, az „Õszi
kavalkádra” várták az érdeklõdõket az Apáczai Mûvelõdési Köz-
pontba szeptember elsõ napján. 

NÉGY ORGONA, ÖT KONCERT
ORGONAHÉT ÉS MÁS PROGRAMOK

– pet –

A közelmúltban tartotta évadnyi-
tó társulati ülését a megyeszékhely
teátruma. Dr. Besenczi Árpád igaz-
gató elmondta: az elsõ próbák már
elkezdõdtek, és sor került némi át-
szervezésre is, mert az évad vé-
gén, illetve a nyár elején távozott
néhány társulati tag. Madák Zsu-
zsanna dramaturg, a Tantermi
Deszka vezetõje például a debre-
ceni színházhoz szerzõdött. A fiata-
loknak szánt beavató színházi pro-
dukciókért a jövõben Mihály Péter
felel, aki eddig is aktív résztvevõje
volt a Tantermi Deszka elõadásai-
nak. Idén ugyan új produkció nem
lesz, de a három legsikeresebb elõ-
adást továbbra is játsszák a város
és a megye iskoláiban.

A nyári évadzárót követõen az
igazgató döntésének következté-
ben elment a társulattól Sztarenki
Pál mûvészeti vezetõ is. Besenczi
Árpád ezzel kapcsolatban úgy fo-
galmazott: nehéz volt az elválás,

mert nemcsak kollégája, vezetõ tár-
sa, hanem barátja is volt a rendezõ,
akit tisztán személyes és nem
szakmai okokból menesztett. A tár-
sulathoz két új tag szerzõdött Ticz
András és Helvaci Ersan színészek
személyében, akik már nem is
olyan ismeretlenek a nézõk elõtt.

A társulati ülésen – melyen
részt vett többek között Vigh Lász-
ló országgyûlési képviselõ, Ba-
laicz Zoltán polgármester és Vad-
vári Tibor alpolgármester is – el-
hangzott: ahhoz képest, hogy a
színháznak számos hiányosság-
gal, mûszaki és technikai problé-
mával kell szembenéznie, mindig
tudnak fiatal tehetségeket hívni. A
nézõszám pedig az elõzõ évadban
meghaladta a 84 ezer fõt. Ez is azt
jelzi, hogy minõségi, színvonalas
munka folyik, és az elõadásokat
szeretik a nézõk. A társulat mun-
káját a szakma is értékeli: a tava-
lyi évad egyik fontos elõadását, a
Caligula helytartóját (melyet még
Sztarenki Pál rendezett) beválo-

gatták a Vidéki Színházak Feszti-
váljára, a rangos Kaszás Attila-díj
lehetséges három nyertese között
pedig ott van Farkas Ignác szín-
mûvész. Népszerû a rendõrséggel
közösen életre hívott Vigyázat
csalók! bûnmegelõzési produkció
is, ami országos turnéra indul, be-
járva a nagyobb városok rendõr-
kapitányságait.

A társulati ülésen felszólalt Vigh
László országgyûlési képviselõ,
aki sok sikert kívánt az idei évad-
hoz, illetve ígéretet tett, hogy Fe-
kete Péter kulturális államtitkárnál
személyesen lobbizik majd a szín-
házfejlesztés érdekében.

A társulati ülésen törzsgárda-
tagságért járó elismeréseket is át-
adtak az 5, 10, 15, 20, 25 és 35
éve állományban lévõ kollégák-
nak; összesen huszonnégyen
kaptak errõl szóló tanúsítványt.  

Az évad elsõ bemutatója októ-
ber 5-én lesz: a Bérgyilkos a bará-
tom címû bohózat kerül színre
Besenczi Árpád rendezésében.
2018 végéig ezenkívül mûsorra
kerül az Isten pénze címû musical,
valamint Sütõ András folklórballa-
dája, az Advent a Hargitán. 

HAT NAGYSZÍNPADI BEMUTATÓ
ÚJ ÉVAD, SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOKKAL

Sok munka vár a következõ szezonban a Hevesi Sándor Színház
társulatára. Hat nagyszínpadi produkcióval készülnek az új évadra,
a színház életben pedig történt néhány személyi változás is.

RÓMÁT LÁTNI ÉS… TÚLÉLNI
MÛVÉSZI AKCIÓ ÉS JELENLÉVÕSÉG
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ZALAEGERSZEG VÁROSBAN A KÖVETKEZÕ MAGÁNÁLLATORVOSI

RENDELÕKBEN VÉGZIK A VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁST

Botfai Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Botfa út 91. Tel.: 06-30/994-2507
Kertvárosi Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Átalszegett út 1. Tel.: 06-30/939-1006
Vadóc Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Iskola köz 6–8. Tel.: 06-20/519-6154
Állatszerviz Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Árpád út 6. Tel.: 06-30/508-5956
Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Kelemen I. út 2. Tel.: 06-30/422-6162

Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Bóbita út 1. Tel.: 06-30/255-1580

Kérjük a tulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedjenek magukkal hozni. A kutyák veszett-
ség elleni védõoltása a 164/2008. (XII. 20. FVM-rendelet alapján) kötelezõ. 2013. január 1-tõl a 4 hó-
naposnál idõsebb kutya csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ez  a feltétele a veszettség el-
leni védõoltásnak (115/2012. (VI. 11.) korm.rendelet). A rendeletek be nem tartása szabálysértési eljá-
rást von maga után.

A KUTYÁK KÖTELEZÕ 2018. ÉVI VESZETTSÉG ELLENI, ÖSSZEVEZETÉSES VÉDÕOLTÁSÁT

ZALAEGERSZEG KÜLTERÜLETEIN AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN ÉS IDÕPONTOKBAN VÉGZIK:

ANDRÁSHIDA (Novák Mihály utcai parkoló a sportpálya mellett)

2018. 09. 20. 8.00– 9.00 óra

BAZITA (templom melletti presszó) 2018. 09. 16. 8.00– 9.00 óra

BECSALI (Csáfordi forduló) 2018. 09. 16. 9.30–10.00 óra

KISBÜKK-dûlõ 2018. 09. 16. 10.30–11.00 óra

EBERGÉNY (orvosi rendelõnél) 2018. 09. 22. 8.00– 9.00 óra

NESZELE (Gébárti és Jedlik út keresztez.) 2018. 09. 15. 9.30–10.00 óra

PÓZVA (buszforduló Akácfa utca) 2018. 09. 15. 8.30– 9.00 óra

SÁGOD (orvosi rendelõnél) 2018. 09. 15. 10.30–11.00 óra

ZALABESENYÕ 2018. 10. 06. 8.30–10.00 óra

ZALAEGERSZEG-ERZSÉBETHEGY

ÖREGHEGY 2018. 09. 22. 8.00–8.40 óra

ÚJHEGY 2018. 09. 22. 8.40–9.20 óra

Kérjük a tulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedjenek magukkal hozni.
A kutyák veszettség elleni védõoltása a 164/2008. (XII. 20. FVM-rendelet alapján) kötelezõ.
2013. január 1-tõl a 4 hónaposnál idõsebb kutya csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ez

a feltétele a veszettség elleni védõoltásnak (115/2012. (VI. 11.) korm.rendelet). A rendeletek be nem tar-
tása szabálysértési eljárást von maga után.

TÁJÉKOZTATÓ 
A VEZETÉKES GÁZ- VAGY TÁVFÛTÉSTÕL ELTÉRÕ FÛTÕANYAGOT

FELHASZNÁLÓ HÁZTARTÁSOK TÉLI REZSICSÖKKENTÉSÉRÕL

Tájékoztatom Zalaegerszeg város lakosságát, hogy „téli rezsicsökkentés végrehajtását köve-
tõen szükségessé váló további intézkedésekrõl szóló 1364/2018. (VI. 27.) korm.határozat” sze-
rint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfûtéstõl eltérõ
fûtõanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a
fûtési költségek viselésével összefüggésben.

A igénybejelentés FORMANYOMTATVÁNYON történik, amely dokumentum
– Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Igazgatási Osztályán

(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. szám alatt) szerezhetõ be, ügyfélfogadási idõben:
– kedden: 8.00–1200 óráig,
– szerdán:      13.00–1800 óráig,
– csütörtökön: 13.00–1630 óráig,
– pénteken: 8.00–1200 óráig vagy 

– a zalaegerszeg.hu városi honlapról letölthetõ (de elektronikusan nem nyújtható be.)

A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE: 2018. OKTÓBER 15. 
“

Támogatási igényt nyújthat be:
– az a háztartás, amely vezetékes gáz- vagy távfûtéstõl eltérõ fûtõanyagot használ (tehát tûzifát, sze-

net, propán-bután palackos gázt, propán-bután tartályos gázt, fûtõolajat, továbbá pelletet vagy bri-
kettet (A kizárólag elektromos fûtési móddal rendelkezõ háztartások nem jogosultak az igénybeje-
lentésre.) 

– háztartásonként egy személy, aki Zalaegerszeg város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
(A kormányhatározat értelmében jelen eljárásrendben a háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek közössége.)

– az a háztartás, amelynek tagjai közül senki sem részesült a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedé-
sei során juttatásban.

Felhívom a figyelmet, hogy 
– az igénybejelentési határidõ elmulasztása jogvesztõ, azaz a határidõn túl benyújtott kérelmeket

nem lehet elfogadni,
– az igénybejelentõ lapon rögzített igényelt fûtõanyag fajtája a késõbbiekben nem módosítható,
– amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy az adott háztartás egy tagja

már nyújtott be igényt a 1364/2018. (VII. 27.) korm.határozatra hivatkozással, az ugyanazon ház-
tartásra benyújtani kívánt további igénybejelentés nem fogadható el,

– az önkormányzat a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján ellenõrzi a bejelentett la-
kóhely vagy tartózkodási hely fennállását, 

– a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatósága pedig adminisztratív vizs-
gálatot folytat az igénybejelentésekkel összefüggésben, amelynek keretében szükség szerint to-
vábbi adatgyûjtést, valamint szúrópróbaszerû, helyszíni vizsgálatot végez,

– amennyiben a katasztrófavédelmi szerv vizsgálatának eredményeként valószínûsíthetõ, hogy az
igénybejelentõ rosszhiszemûen járt el, az önkormányzat szabálysértési vagy – minõsítõ körül-
mény fennállása esetén – büntetõeljárást kezdeményez.

Az igényjogosultsággal rendelkezõ személy részére az önkormányzat hivatalos igazolást állít
ki, amelyet az önkormányzat által kiválasztott és vele szerzõdött vállalkozásnál lehet (meghatá-
rozott határidõben) beváltani. A támogatás kizárólag természetbeni formában (az igénylõlapon
megjelölt módon) 12.000 Ft összegben nyújtható, azonban pénzben nem fizethetõ ki. A természet-
beni támogatás a fûtõanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, dara-
bolási költségeket.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”, 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA

INTÉZMÉNYVEZETÕ  (MAGASABB VEZETÕ) 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama:

A vezetõi megbízás határozott idõre, 2018. 12. 31–2023. 07. 31-ig szól.  
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Radnóti u. 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

intézményvezetõi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:

Illetmény és pótlék a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok
elõmeneteli rendszerérõl és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köz-
nevelési intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) korm.rendelet szerint. 

Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, 
• 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• büntetlen elõélet,
• magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolata, 
• a szakmai gyakorlat idõtartamának igazolása,
• nyilatkozat az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhetõ,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• szakmai önéletrajz,
• vezetési program. 

A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban 2018. december 31. napjától
tölthetõ be. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. OKTÓBER 7. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók bizottsági és közgyûlési személyes meghallgatását követõen a közgyûlés dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bartl Andrea nyújt, a 92/502-121-es
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, 1 eredeti és két másolati példányban a pályázatnak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. ). 
és
Elektronikus úton dr. Bartl Andrea részére a bartlandrea@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címen
keresztül.

FELHÍVÁS
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, hátrányos helyzetû és

halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek részére
a 2018/2019. tanév szünidei gyermekétkeztetés biztosítása céljából

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes
ebédet biztosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére

bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév betöltéséig
a hátrányos helyzetû gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ,

halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek

részére az alábbiak szerint:
A 2018/2019. tanév szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetõsége:
A szünidei étkezést igényelhetik azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ,
hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, akinek hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll.

A 2018/2019. tanév szünidei gyermekétkeztetés biztosításának idõtartama:
2018. október 29., 30., 31. (iskolai õszi szünet 3 munkanapja)
2018. december 27., 28. és 2019. január 2. (iskolai téli szünet 3 munkanapja)
2019. április 18., április 23. (iskolai tavasz szünet 2 munkanapja)

A 2018/2019. tanév szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének helyszíne: 
Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit Tagkollégium,
8900 Zalaegerszeg, Puskás T. u. 2. (Munkácsy Mihály-iskola volt kollégiumának étkezõje)

A 2018/2019. tanév szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének módja:
„Nyilatkozat a Gyvt. 21/C §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû
nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.
A nyilatkozat kitöltéséhez segítséget nyújt a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ (8900
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.)

A nyilatkozatok személyes leadásának határideje, címe: 2018. OKTÓBER 12. (PÉNTEK)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos további felvilágosítás személyesen a Zalaegerszegi Család-
és Gyermekjóléti Központban (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.), vagy az alábbi
telefonszámokon kérhetõ: 312-034, 316-930, 502-192, 502-193

A 2018/2019. tanév szünidei gyermekétkeztetés biztosításának módja:
A szünetek idõtartamára esõ munkanapokon a déli meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztása 11–12
óra között. (Ha az étel helyben történõ elfogyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzása, betegsége
vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított ételt a szülõ elviheti!)

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete
még nem került megállapításra, úgy ez irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szociális és Igazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási idõben terjesztheti elõ. 

Kérjük, a beadásnál vegye figyelembe az ügyintézés idõtartamát is!

Ügyfélfogadási idõ: kedd, péntek: 8–12 óra, szerda: 13–18 óra, csütörtök: 13–16.30 óra között.
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A HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI
ZTK FMVas–Gyõr SZOL TC 6:2

(3468-3324)
Szuperligás férfi tekemérkõzés,
Zalaegerszeg.

Tatabányai SC–ZTE ZÁÉV TK 1:7
(3131-3232)

Szuperligás nõi tekemérkõzés,
Tatabánya.

Csepel FC–Tarr Andráshida SC
2-1 (0-1)

NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Csepel.

Zalakerámia ZTE KK–
KK Zlatorog Lasko

72-69 (15-19, 23-17, 13-12, 21-21)
Felkészülési kosárlabda-mérkõzés,
Zalaegerszeg.

ZTE NKK–PEAC Pécs 86-56
(22-11, 17-14, 28-18, 19-14)

Felkészülési nõi kosárlabda-mérkõ-
zés, Zalaegerszeg

– Ilyen rendezésû kupa nin-
csen még egy az országban, ahol
egyszerre játszanak nõi és férfi-
csapatok – hangoztatta dr. Villá-
nyi Antal, a megyei szövetség el-
nöke. – Fáradságos munkánk
eredményeként idén is színvona-
las a mezõnyt sikerült összehoz-
nunk. A hölgyeknél európai szin-
tû a csoport, hiszen három
Egerszegre látogató csapat
résztvevõje a nemzetközi kupák-
nak. A férfiaknál a két szomszéd-
vár csapata, az EGIS Körmend
és a ZTE KK mellett a két külföldi
együttes is jó színvonalat képvi-
sel. Biztos vagyok benne, hogy a
Göcsej Kupára kilátogató nézõk
jól szórakoznak majd. A csapatok
számára ez a torna kiváló lehetõ-
ség, hogy felmérjék, hol tartanak
a felkészülés során, hogy az álta-
luk szerzõdtetett játékosok be-
váltják-e a hozzájuk fûzött remé-
nyeket.

A három nap során körmérkõ-
zéses rendszerben mérkõznek a
csapatok az egerszegi Zalake-
rámia Sport- és Rendezvénycsar-
nokban. A körmendiek kérésére a

vasi városban is rendeznek talál-
kozót. Ezután alakul ki a végsõ
sorrend.

A szervezõk idén is átadnak kü-

löndíjakat. Két különdíjjal a legjobb
férfi játékos (Recska László), a
legjobb center (Polster Péter) né-
hai kiváló játékosok emléke elõtt
tisztelegnek.

EZÚTTAL IS SZÍNVONALAS A MEZÕNY
FOREST HUNGARY 49. NEMZETKÖZI KOSÁRLABDA GÖCSEJ KUPA

A megyei kosárlabdaszövetség szeptember 14–16. között, im-
már 49. alkalommal rendezi meg a kosárlabdacsapatok számára
a Forest Hungary Nemzetközi Göcsej Kupát.

– A tavalyi bajnokságban az NB
II-ben végül a második helyet sze-
rezte meg férficsapatunk, a Nyu-
gati csoportban az országos szö-
vetség hosszas számolás után
hozta meg döntését. Az idei baj-
nokságnak a tavalyi kerettel vá-
gunk neki, annyi különbséggel,
hogy a junioroktól már többen sze-
repelnek az elsõ csapatban. Az
erõsítésrõl sem mondtunk le, tár-
gyalásban vagyunk több játékos-
sal, de konkrétumokkal nem tudok
szolgálni – hangoztatta Merth Atti-
la, a ZTE RK elnöke. – A férfiaknál
célunk egyértelmûen a dobogó,
annak is minél magasabb foka.

– Mi a helyzet a nõknél?
– A nõi csapatunk harmadik lett

a dunántúli bajnokságban. Õk erõ-
södnek és gyengülnek is, mivel
lesz érkezõ és távozó is. Náluk is
elõrelépést tervezünk, a tavalyi
bronzérmet szeretnénk fénye-
sebbre cserélni.

– Az utánpótlás területén me-
lyek az elképzelések?

– Az U–19-es korosztályban
mindkét nemben indítunk csapa-
tot. A fiúcsapatunktól várok jó
eredményeket, mivel több játékos

edzõdik a felnõtteknél. Nõknél in-
dítunk még az U–15-ös korosz-
tályban is csapatot. A legkisebb
korosztályban – az U–13-asoknál
– a fiúknál és a lányoknál is indu-
lunk a bajnokságban.

– Kik irányítják a csapatok
szakmai munkáját?

– A felnõtt férfiakat továbbra is
Domokos Lajos edzi, az U–19-es
fiúegyüttest Markó Gábor irányítja,
õ a teljes szakmai munka koordi-
nátora is. Az U–13-as fiúk és lá-
nyok edzéseit Szebeni Péter veze-

ti. A felnõtt nõi együttessel
Tomanóczy Tibor, az U–19-es nõk-
kel Balázs Erik dolgozik. Az U–15-ös
korosztályban a lányok  foglalko-
zásait Molnárné Czigány Judit irá-
nyítja

– A röplabda is bekerült azon
sportágak közé, amelyek ked-
vezményezettjei a társasági
adónak. Mit jelentett ez?

– Egyértelmûen több lett a csa-
patok száma, ha nem is ugrássze-
rûen, de nõtt a létszám. A férfi NB
II továbbra is két csoportban zajlik,
értelemszerûen mi a Nyugatiba
kerültünk. Mondom azért, mert az
elsõ körben az országos szövet-
ség a egy keleti régióban lévõ
együttest, Izsákot is ide sorolta.
Végül helyreállt a rend. Idén, akár-
csak tavaly lesz alapszakasz,
amelyben szerepelnek az NB I-es
csapatok junioregyüttesei, azaz
nem panaszkodhatunk, hogy ke-
vés mérkõzésen tudunk pályára
lépni.  A szeptember végi kezdés-
tõl folyamatosan játszunk minden
hétvégén, az alapszakasz február
végi zárásáig. Utána a junior-
együttesek távoznak, és jön a rá-
játszás a valódi NB II-es csapatok-
kal, így alakul ki a végsõ sorrend.
Szeretnénk jól szerepelni, de el-
sõdleges célunk, mint már említet-
tem, hogy Zalaegerszeg ismét a
röplabda utánpótlás-fellegvára le-
gyen.

NEMCSAK A FELNÕTTEK FONTOSAK A ZTE RK-NÁL
CÉL: ISMÉT UTÁNPÓTLÁS-FELLEGVÁR LEGYEN EGERSZEG

A tavalyi bajnoki idényben is fõleg a röplabda sportág bázisá-
nak szélesítése volt a ZTE RK egyik célja, ami maximálisan sike-
rült. Az idei, szeptemberben kezdõdõ idényben is az utánpótlás-
bázis további szélesítése lesz a fõ cél, a férfi és nõi felnõttcsapat
jó bajnoki szereplése mellett.

Szeptember 14. (péntek):
15.00 BC Enisey Krasnoyarks

Region (RUS)–CMB
CARGO UNI Gyõr

17.00 Atomerõmû-Tarr KSC
Szekszárd–ZTE NKK

18.30 Megnyitó
19.15 Zalakerámia ZTE KK–

UBSC Raiffeisen GRAZ
(AUT)

Körmend Városi Sportcsarnok
18.00 EGIS Körmend–BK Le-

vicki Patrioti  (SVK)

Szeptember 15. (szombat):
13.00 BC Enisey Krasnoyarks

Region (RUS)–Atom-
erõmû-Tarr KSC Szek-
szárd

15.00 UBSC Raiffeisen GRAZ
(AUT)–BK Levicki
Patrioti  (SVK)

17.00 ZTE NKK–CMB CARGO
UNI Gyõr 

19.00 Zalakerámia ZTE KK–
EGIS Körmend

Szeptember 16. (vasárnap):
10.00 ZTE NKK–BC Enisey

Krasnoyarks Region
(RUS)

11.45 CMB CARGO UNI Gyõr–
Atomerõmû-Tarr KSC
Szekszárd

13.45 EGIS Körmend–UBSC
Raiffeisen GRAZ (AUT)

15.45 BK Levicki Patrioti–Za
lakerámia ZTE KK 

17.15 Eredményhirdetés

A 49. FOREST NEMZETKÖZI KOSÁRLABDA

GÖCSEJ KUPA PROGRAMJA: 

Meglehetõsen nagy port vert fel mind a szurkolók körében, mind az országos mé-

diában, hogy Végh Gábor, a ZTE FC Zrt.  többségi tulajdonosa a tiszakécskei gyõzel-

met követõ napon, azaz szezon közben szerzõdést bontott Nagy Tamással, a csapat

vezetõedzõjével. Azok után, hogy a tavalyi eléggé gyenge szereplés után, most a 7.

fordulót követõen 14 ponttal a harmadik helyen áll az egerszegi csapat.

Mi volt az edzõ elküldésének oka, mi várható ezután, megpróbáljuk röviden megvi-

lágítani a történtek hátterét.

EDZÕVÁLTÁS ÉS HÁTTERE A ZTE FC-NÉL
TÁVOZOTT NAGY TAMÁS, ÉRKEZETT DOBOS BARNA

TISZTELT SZURKOLÓK!
Miután az edzõváltás nyomán óriási felzúdulás,

gyalázkodás, személyeskedést sem nélkülözõ kom-
mentáradat keletkezett, szükségesnek érzem, hogy
pár mondatban reagáljak a történtekre.

Elõször a tények:
Nagy Tamás szerzõdtetése a nyáron az én dönté-

sem volt.
Rengeteg kritikát kaptam érte, érdemes vissza-

nézni az akkori kommenteket: megyeibõl szerzõdtet-
tem edzõt, évek óta nem dolgozott komoly csapatnál
stb.

Akkor kitartottam a döntésem mellett, a szurkolók
jelenlegi megnyilvánulásai láttán úgy tûnik, jól tet-
tem.

Akkori döntésemnek egyetlen oka volt, jó futballt
és eredményes csapatot akartam Zalaegerszegen.

Most ismét hoztam egy döntést. A kritika, a gya-
lázkodás ismét elindult, döntésem oka pedig ismét
ugyanaz:

Jó futballt és eredményes csapatot szeretnék Za-
laegerszegen!

A közlemény – bár rövidebben – de tartalmazta
mindezt, elismerem és érzékelem azonban, hogy a
szurkolók bõvebb, érthetõbb magyarázatot várnak.

A magyarázat, az ok, ismét a fenti mondatban ke-
resendõ, de még egyszer leírom:

Jó futballt és eredményes csapatot szeretnék!
Ebbõl a két célból a második, az eredményesség

– kevés híján – megvalósult, az eredmény elfogad-
ható.

Nem adtam fel azonban a másik célt sem, a jó fut-
ballt, az élvezhetõ játékot sem, a focinak ugyanis ez
a lényege.

Ezért harmadszor is leírom mindkét – a nyári és a
mostani – döntésem okát:

Jó futballt és eredményes csapatot szeretnék Za-
laegerszegen!

Minden döntésnek van kockázata, az edzõ kivá-
lasztásának különösen.

Mostani döntésem következményeit anyagi és er-

kölcsi értelemben is én viselem, az azonban, hogy jó
döntést hoztam-e, jelen pillanatban még nem meg-
ítélhetõ.

Volt edzõnktõl korrekt módon, barátságban vál-
tunk el.

A szerepek sem változtak, a tulajdonos dolga,
hogy biztosítsa a feltételeket, a csapat érdekét szol-
gáló döntéseket hozzon, a játékosoké, hogy legjobb
tudásuk szerint teljesítsenek a pályán, az edzõé pe-
dig, hogy minderre magas színvonalon felkészítse
õket.

Úgy gondolom, tesszük mindannyian a dolgunkat,
most sem történt más.

Egy-egy döntés megítélése természetesen sokfé-
le lehet, a lényeg azonban a közös cél, közös akarat.

Az én kettõs célomat fentebb háromszor fogal-
maztam meg, most utoljára ismét megteszem:

Jó futball és eredményes csapat Zalaegerszegen.
Engedni egyikbõl sem szeretnék.
Hiszem, hogy a csapat szurkolói ugyanezt akar-

ják, a célok tehát közösek.
Remélem, hogy a bajnoki év végén mindannyian

közös céljaink megvalósulásának örülhetünk.

Tisztelettel:
Végh Gábor

tulajdonos

JÓ FUTBALLT ÉS EREDMÉNYES CSAPATOT SZERETNÉK!
VÉGH GÁBOR LEVELE A SZURKOLÓKHOZ

NAGY TAMÁS NEM

ÉREZTE A BIZALMAT
A szerzõdésbontás után

megkerestük Nagy Tamást, aki
így értékelte a történteket:

– Nem lepett meg Végh Gá-
bor döntése – mondta Nagy Ta-
más. – Nem éreztem a bizalmat
irányomban, nem kifejezetten az
õ részérõl, sokkal inkább más
irányból. A hét forduló alatt –
többek között a feljutásra pályá-
zó ETO FC Gyõr és a Nyíregyháza elleni rangadó-
kon – szerzett 14 pont  nem rossz teljesítmény. Szó-
val az eredményességre nem lehetett panasz. A tu-
lajdonos részérõl a játékkal volt gond. Erre azt tudom
mondani, a sérülések hátráltattak abban, hogy egy-
más után kétszer ugyanazt a 11-et küldjem pályára.
Ez mindenképpen kihatott a mutatott játékra.  A szer-
zõdésbontáskor tudtam meg, hogy a feljutás a cél,
elõtte az 1–6. helyrõl volt szó. Nagyon fáj a lelkem,
hogy távoznom kell a ZTE-tõl. 

DOBOS BARNA

A VEZETÕEDZÕ
Nagy Tamás távozása után

gyorsan megtalálta a ZTE labda-
rúgócsapatának vezetése az új
szakmai vezetõt. Dobos Barna a
Dunaújvárosi PASE NB III-as csa-
patától érkezik a zalaiakhoz. Szer-
zõdése a szezon végéig szól.

A szakember elmondta, hogy
meglepetésként érte a felkérés,
gyorsan kellett döntenie. Jelen-
leg ismerkedik a csapattal, amellyel reményei szerint
majd sikerül a feljutás.

A szakmai stáb többi tagja marad az együttesnél,
így Gombos Zsolt pályaedzõ, Vlaszák Géza kapus-
edzõ és Gaál Miklós erõnléti edzõ is.

Újság még a csapatnál, hogy egy évre leigazolták
Nikola Matos horvát játékost. A labdarúgó magyar
felmenõkkel rendelkezik, így kerülhetett a zalaiak-
hoz. Az új vezetõedzõ jobbhátvédként számíthat a
játékára.

A ZTE-nél a több éve történt
vezetésváltást követõen a klub új
irányítói az utánpótlás nevelését
helyezték elõtérbe, a  ZTE nõi csa-

pata visszalépett a Szuper Ligá-
ból.

Az elsõ eredmények most je-
lentkeztek. Az U–12-es korosztály-

ban Kulcsár Kristóf a legjobb 32 kö-
zé került. Ennél is nagyobb sikert
ért el az U–12-eseknél Ritecz Pan-
na, aki az egyéniben a 9. helyen
zárt, párosban pedig a BBTC szí-
neiben versenyzõ Farkas Bonitával
az oldalán bronzérmet szerzett.

A nemrég lezajlott korosztályos országos teniszbajnokságon
egy érmet szereztek a ZTE TK fiataljai.

KOROSZTÁLYOS TENISZEZÕ BRONZÉRME AZ OB-N



8 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036 Fax: 92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2018. 09. 26–27. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2018. 09. 28. Üveghulladék gyûjtése: 10. 26. 

Zöldhulladék gyûjtése: 2018. április 1-tõl november 30-ig heti

rendszerességgel történik.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494

E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés

ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.

• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás

KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.

• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788

PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C fsz. 4.

• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756

Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!

Vállaljuk: – Családi házak padlásainak és pincéinek teljes takarítását.
– Társasházak, ipari épületek kazán- és gépházainak takarítását.
– Hulladékszállítással!
– Érték- és felelõsségbiztosítással.
– Helyszíni javítások precíz munkatársakkal.
– Korrekt árakkal, cégeknek szerzõdéssel is!

E-mail: takcleans@gmail.com www.facebook.com/takcleaning
Tel: +36-30/843-8091 +36-30/517-3918

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

• alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA


